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Městská kulturní zařízení Jeseník, p. o.  

vyhlašuje výběrové řízení na pozici  

Dramaturg/Produkční 

 
Hlavní pracovní náplň:  

• zodpovědnost za tvorbu a realizaci programového plánu 

• organizace kulturních akcí ve veřejném prostoru 

• zajišťování průběhu a koordinace kulturních akcí (publicita, honoráře, vstupné, 

občerstvení, ubytování umělců, pořadatelská služba atd.) 

• komunikace s agenturami, zajišťování autorských práv 

• spolupráce v oblasti marketingu 

• tvorba vzdělávacích aktivit pro mládež a komunikace se školami 

• práce na koncepčním rozvoji organizace i města 

• kontinuální práce s publikem a konkrétními cílovými skupinami 

 

Požadavky:  

• vysokoškolské/středoškolské vzdělání (uměleckého směru výhodou) 

• uživatelská znalost práce na PC (znalost WORD, EXCEL, POWERPOINT, sociální sítě) 

• ŘP – skupina B  

• časová flexibilita podmínkou  

• angličtina na komunikační úrovní 

• výborné komunikační a organizační schopnosti 

• rozsáhlý přehled v kulturní oblasti a zájem o ni 

• samostatnost i schopnost pracovat v týmu 

 

 
Nabízíme:  

• 7. – 9. platová třída a osobní ohodnocení 
• nástup k 1. 9. 2020 
• plný pracovní úvazek 
• 5 týdnů dovolené a benefity 

 
 
Náležitosti přihlášky 

• strukturovaný životopis 
• návrh dramaturgického plánu na míru Jeseníku na dobu jednoho roku (koncerty, 

divadla, přednášky aj.) 
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• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z evidence Rejstříku 
 
Další informace 
 

• Tato pozice se vypisuje jako zástup za mateřskou dovolenou na dobu 3,5 roku 
s možností prodloužení.  

 
• Přihlášku s doklady zašlete v termínu do 27. 7. 2020 písemně na adresu Městské 

kulturní zařízení Jeseník p. o., 28. října 880/16, Jeseník 790 01. Obálku označte: 
„NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dramaturg/Produkční“ nebo emailem na adresu: 
fusova@mkzjes.cz.  
 

• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, 
rovněž si vyhrazuje právo žádného z účastníků nevybrat. 
 

• Výběrové řízení proběhne dne 30. 7. 2020. 
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